
Nồi cơm điện

Viva Collection

  Nồi ProCeramic vớ i tay xách lớn

Nhiệ t 3D thông minh

Giữ  ấm trong 48 giờ

Dung tích lớn 2L
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Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
Với Nồi ProCeramic+ bền và cực tốt

Nồi ProCeramic+ 5 lớp hiện đại của Philips cứng hơn gấp 5 lần so với lớp tráng thông thường, đảm

bảo nồi có thời gian sử dụng lâu hơn. Đồng thời nhờ có hệ  thống nhiệ t 3D, mỗi hạt gạo đều

được nấu chín để  bạn và gia đình có thể  thưởng thức món cơm ấm nóng đến 48 giờ

Vô cùng tiện nghi

Lồng nồi có tay cầm cách nhiệ t khi chạm vào giúp cầm dễ dàng

Nắp trong có thể  tháo rời hoàn toàn để  dễ dàng vệ  sinh

Dung tích lớn hơn 2,0L phục vụ  đến 14 người

Mỗi hạt gạo đều được nấu chín

Giữ ấm tự động đến 48 giờ

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗ i hạt gạo đượ c nấu chín hoàn hảo

Hệ  thống nhiệ t 3D thông minh nấu cơm đều hơn

Lớp ngoài chứa các thành phần bằng đồng để  nấu chín đồng đều

Thiết kế cứng và bền

Thân bằng thép không gỉ bền mang lạ i hiệu suất lâu dài

Nồi ProCeramic+ lâu bền

Lớp tráng chống dính có độ bóng cao của Whitford để  dễ dàng làm sạch

Lớp tráng ProCeramic+ hiện đạ i cứng hơn gấp 5 lần
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Những nét chính

Lồng nồi có tay cầm

Lồng nồi dễ lấy ra ngoài.

Giữ  ấm tự  động

Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm

đượ c nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm

đến 48 giờ

Hợp kim dày hơn

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗ i hạt gạo đượ c nấu

chín hoàn hảo

Hệ  thống nhiệ t 3D thông minh

Hệ  thống nhiệ t 3D thông minh nấu cơm từ mọ i hướng,

đem đến hương vị ngon cho từng hạt gạo

Nắp trong có thể  tháo rờ i hoàn toàn

Nắp trong có thể  tháo rời hoàn toàn để  dễ dàng vệ

sinh. Nắp trong là một thiết kế độc đáo có thể  bỏ bọt

một cách hiệu quả và chống tràn khi nấu

Thân bằng thép không gỉ

Thân bằng thép không gỉ bền mang lạ i hiệu suất lâu dài

Lớp tráng chống dính

Lớp tráng chống dính có độ bóng cao của Whitford để

dễ dàng làm sạch

Nấu chín đều

Lớp ngoài chứa các thành phần bằng đồng để  nấu chín

đồng đều

Lớp tráng ProCeramic+

ProCeramic+: bền hơn gấp 5 lần so với nồi cơm điện

thông thường*. Bề mặt nồi chống xước cực kỳ tốt giúp

sử dụng lâu hơn (*Lồng nồi của nồi cơm điện Philips

đượ c làm từ ProCeramic+ 5 lớp trong khi lồng nồi của

nồi cơm điện thông tường thì chỉ có lớp chống dính)

Dung tích lớn hơn

Dung tích lớn hơn 2,0L, lý tưởng để  phục vụ  cho 14

người
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Các thông số

Phụ kiện

Bao gồm: Chén lường gạo, Muỗng xới cơm, Khay/xửng

hấp

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 0,8 m

Tần số: 50 Hz

Điện áp: 220 V

Công suất: 800 W

Thiết kế

Màu sắc: Bạc

Hoàn thiện

Vật liệu thân chính: Kim loạ i
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